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  حقوق الفتاة املراهقة
  سكينة بوراوي. د

  فوزي كناين. أ
  

  الحق في الحياة
  طفلقتل ال

يعاقـب   "1913 أكتـوبر    1 مؤّرخ يف    79 من اجمللّة اجلنائّية الصادرة بأمر علي عدد         210الفصل  * 
  ".باألشغال الشاقّة بقّية العمر الوالد الذي يتعّمد قتل ولده

جتعل من حاالت اخلطر امللّم الذي ميكّن مندوب محاية الطفولـة           : فل جملّة محاية الط   2 فقرة   46الفصل  * 
كلّ عمل إجيايب أو سليب يهّدد حياة الطفـل أو     "من املبادرة بإخراج الطفل من املكان الذي هو موجود فيه           
  ".سالمته البدنّية أو املعنوّية بشكل ال ميكن تالفيه مبرور الوقت

  تعليق* 
إذ احلماية اجلنائّية ردعّية تسلّط علـى مـن         . جمللّة اجلنائّية و جملّة محاية الطفل     اختالف تصّور احلماية بني ا    

ارتكب اجلرمية ، بينما احلماية الواردة يف جملّة محاية الطفل وقائّية يقع تفعيلها مبجّرد وجود ديد و قبل كلّ                   
  .اعتداء على حياة الطفل

  الشرف جرائم

 من اجمللّة اجلنائّية الـذي      207 الفصل   1993 جويلية   3 بتاريخ   72نسخ املشّرع مبقتضى القانون عدد      * 
  .كان خيفّف عقوبة القاتل لزوجته أو ملن وجده معها و مها حبالة وقاع 

  تعليق* 
  . من اجمللّة اجلنائّية خيتفي آخر مظاهر جرائم الشرف يف القانون التونسي207بنسخ الفصل 

  )التخفيف من العقوبة(اإلعدام  عقوبة
يتمّتع الطفل الذي مل يبلغ سّنه ثالثة عشر عاما بقرينة غري قابلة للدحض على عدم               :  م ح ط     68صل  الف* 

قدرته على خرق القوانني اجلزائّية و تصبح هذه القرينة بسيطة إذا ما جتاوز الثالثة عشر عاما و مل يبلغ بعد                    
 ".اخلامسة عشر

جرائم القتل ، و يراعى يف ذلك نوعّيـة اجلرميـة و خطورـا و               ميكن جتنيح كلّ اجلنايات ما عدى       " م ح ط     69الفصل  * 
 ".املصلحة الواقع املّس منها و شخصّية الطفل و ظروف الواقعة



  2

احملاولة يف ماّدة اجلنح ال يعاقب عليها بالسجن لألطفال الذين سّنهم بـني الثالثـة     " م ح ط     78الفصل  * 
 ".عشر و اخلمسة عشر عاما

الطفل الذي مل يتجاوز سّن اخلامسة عشر عاما ال ميكن إيقافه حتفّظّيا إذا             : "ط   م ح    1 فقرة   94الفصل  * 
 ".كان مّتهما بارتكاب خمالفة أو جنحة

 2 و قـانون     1982 جوان   4 من جملّة اإلجراءات اجلزائّية بعد تنقيحه مبقتضى قانون          345الفصل    * 
ملصلحة العاّمة ضـّد األشـخاص اآليت       ال يسوغ إجراء اجلرب بالسجن أو العمل لفائدة ا         : "1999أوت  

احملكوم عليهم الذين سّنهم دون مثانية عشر عاما كاملة وقت ارتكاهبم لألفعـال الـيت                ) 3… : ذكرهم  
 ".استلزمت التتّبع

 بعد تنقيحه مبقتـضى     1968 جويلية   24 من جملّة اإلجراءات اجلزائّية الصادرة بقانون        345الفصل  * 
ال يسوغ إجراء اجلرب بالسجن أو العمـل لفائـدة           : "1999 أوت   2ن   و قانو  1982 جوان   4قانون  

احملكوم عليهم الذين سّنهم دون مثانية عشر عامـا          ) 3… : املصلحة العاّمة ضّد األشخاص اآليت ذكرهم       
 ". كاملة وقت ارتكاهبم لألفعال اليت استلزمت التتّبع

ثانيا األحكام الصادرة ضّد األطفال الذين جتاوزوا       : ...ما يأيت    على بيان    1تشتمل بطاقة السوابق عدد   " م اج    363الفصل  * 
 ... ".سّن الثالثة عشر عاما

ما يفيد ارتداعه ارتداعا حقيقّيا     ... إذا أظهر الطفل بعد تنفيذ الوسيلة املّتخذة ضّده       " م اج    364الفصل  * 
 تلقاء نفسه أو بطلب من الطفل       ميكن حلاكم األحداث بعد مضّي ثالثة أعوام من انتهاء التنفيذ أن حيكم من            

  ...". املتعلّقة بالوسيلة املذكورة1أو من ميثّل النيابة العمومّية بإبطال البطاقة عدد
 املتعلّق باملخـّدرات    1992 ماي   18 املؤّرخ يف    1992 لسنة   52 مكّرر  للقانون عدد      19الفصل  * 

اع الطفل يف جرائم االستهالك     للمحكمة أن تكتفي بإخض    "1995 نوفمرب   9الذي أضيف مبوجب تنقيح     
أو املسك لغاية االستهالك للعالج الطّبي الذي خيلّصه من التسّمم أو للعالج الطّبي النفساين الذي مينعه من                 

 59الرجوع إىل ميدان املخّدرات أو للعالج الطّبي االجتماعي أو ألّي من التدابري املنصوص عليها بالفصل                
    ".من جملّة محاية الطفل

  عليقت* 
كما أنّ القانون التونسي يسعى إىل ختفيف العقوبة على         . ال توجد أّي جرمية يقترفها طفل عقوبتها اإلعدام       

قرينة عدم القدرة على خرق القانون اجلزائي، التجنيح ، عدم          : الطفل باستعمال تقنيات قانونّية متنّوعة هي       
ال عن سعي املشّرع إىل عدم مـصادرة مـستقبل          فض. جترمي احملاولة، السعي إىل جتنيبهم العقوبات بالسجن      

  .  اليت حتتوي على اإلجراءات املّتخذة ضّده حينما يظهر ارتداعا1احلدث اجلانح بإبطال البطاقة عدد 
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   الحق في األمن
و بغريها مـن    … حّق الطفل يف التمّتع مبختلف التدابري الوقائّية      " من جملّة محاية الطفل يضمن       2الفصل  * 

اإلجراءات الرامية إىل محايته من كافّة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنّية أو املعنوّيـة أو     األحكام و   
  ".اجلنسية

  تعليق* 
 من جملّة محاية الطفل يّتصف بالشمول من حيث تطّرقه إىل احلق يف األمن لكونه حيمي الطفل من                  2الفصل  

  . كافّة أشكال العنف و الضرر و اإلساءة

  تعذيب
ـ    :  م ج    252فصل  ال*  ضرب أو تعذيب بدين أو ديد بالقهر أو منع الطعام          "لو وقع حصر مصحوب ب

أو الكساء أو وقع قيد اإلنسان احملصور بكيفّية مستمّرة أو مّرات متعّددة، فالعقاب يكون باألشغال الشاقّة                
  ".     أعوام10مّدة 
  تعليق* 

ّمما يوفّر محاية بعدّية تتكامل مع احلماية القبلّيـة         . و القهر يعاقب القانون اجلنائي على كلّ أشكال التعذيب أ       
  .الواردة يف جملّة محاية الطفل و اليت هي أوسع من احلماية الواردة يف القانون اجلنائي

  خطف
  الفرار بإنسان من مكان وضعه فيه أولياءه بالعنف أو التهديد:  م ج 237الفصل * 
  ن عنف و ال حيلة و ال ديدالفرار بإنسان دو:  م ج 238الفصل * 
  إخفاء اإلنسان الذي تعّرض للفرار و التضليل:  م ج 240الفصل * 
  تعليق* 

  .  خطف اإلنسان معاقب عليه جزائّيا يف حد ذاته سواء كان مصحوبا بعنف أو كان دون عنف

  الجنس القرابي
من األصول مهما كانت "ل تشديد العقاب عن املواقعة و املفاحشة لو كان الفاع:  م ج 229الفصل * 

  ".الطبقة
  تعليق* 

  .صلة القرابة ظرف تشديد بالنسبة للجرائم اجلنسّية حلماية املراهقة من االعتداءات اجلنسّية يف كنف العائلة

  التعنيف داخل العائلة و خارجها
  ".تأديب الصيب ّممن له سلطة عليه ال يستوجب العقاب: " م ج 319الفصل * 

  ".اعتياد سوء معاملة الطفل) د"أورد ضمن صور الطفل املهّدد : ط  م ح 20الفصل *  
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يقصد باعتياد سوء املعاملة تعريض الطفل للتعذيب و االعتداءات املتكّررة على           : "  م ح ط     24الفصل  *  
سالمته البدنّية أو احتجازه أو اعتياد منع الطعام عليه أو إتيان أّي عمل ينطوي على القساوة مـن شـأنه                    

  ".ثري على توازن الطفل العاطفي و النفسيالتأ
  تعليق* 

  .ال وجود لتشديد العقاب يف القانون اجلنائي حينما يكون االعتداء بالعنف على طفل
تناقض بني اجمللّة اجلنائّية اليت تبيح تأديب الصيب، و جملّة حقوق الطفل اليت جتعل ذلك من قبيل اعتداء بدين                   

  .يق بني التصّورينّمما يستوجب التنس. على الطفل

  االستغالل االقتصادي و اجلنسي و اإلجرامي

 و بالقانون عـدد     1985 مارس   7 املؤّرخ يف    1985 لسنة   9 م ج نقّح بالقانون عدد       227الفصل  * 
كلّ من واقع أنثـى غـصبا       ) 1: يعاقب باإلعدام    "1989 فيفري   27 املؤّرخ يف    1989 لسنة   23

كلّ من واقع أنثى سّنها دون العشرة أعوام كاملة و لو بدون            ) 2يد به   باستعمال العنف أو السالح أو التهد     
 .استعمال الوسائل املذكورة

و يعتـرب الرضـى     . و يعاقب بالسجن بقّية العمر كلّ من واقع أنثى بدون رضاها يف غري الصور املتقّدمة              * 
  ".مفقودا إذا كان سّنها دون الثالثة عشر عاما كاملة

 1958 لـسنة    15 اجمللّة اجلنائّية الذي أضيف و متّم و نقّح بالقانون عـدد              مكّرر من  227الفصل  * 
 و القانون   1969 مارس   29 املؤّرخ يف    1969 لسنة   21 و القانون عدد     1958 مارس   4املؤّرخ يف   

يعاقب بالسجن مّدة سّتة أعوام كلّ من واقـع          "1989 فيفري   27 املؤّرخ يف    1989 لسنة   23عدد  
و إن كان سّن اجملين عليها فوق اخلمسة عشر عاما و           .  دون مخسة عشر عاما كاملة     أنثى بدون عنف سّنها   

و زواج الفاعل باجملين    . و احملاولة موجبة للعقاب   . دون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون مّدة مخسة أعوام        
  ...".عليها يف الصورتني املذكورتني يوقف التتبعات أو آثار احملاكمة

رفع يف عقاب  مفاحشة بدون رضى لـو          : 1995 نوفمرب   9عد تنقيحه بقانون     م ج ب   228الفصل  *  
يكون بالسجن املؤّبد إذا سبق أو صاحب االعتداء بفعل الفاحشة يف الصورة            " سنة و    18كان السّن دون    

السابقة استعمال السالح أو التهديد أو االحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أّي عمل آخر                    
  ".ل حياة املعتدى عليه يف خطرجيع
كلّ اعتداء بدون قّوة على طفل مل يبلـغ        : "1995 نوفمرب   9 مكّرر بعد تنقيحه بقانون      228الفصل  * 

  ". و احملاولة موجبة للعقاب. من العمر مثانية عشر عاما كاملة يعاقب بالسجن مخسة أعوام
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 اجملين عليه من أّي طبقة أو كانت هلم         مضاعفة العقاب لو كان الفاعل من أصول      :  م ج    229الفصل  *  
 .أّي سلطة عليه أو كانوا معلّميه

  ".يعاقب املساحقة اليت ال تدخل ضمن الصور السابقة بالسجن مّدة ثالثة أعوام:  م ج 230الفصل * 
يعني أو حيمـي  : أّوال: " يعّد وسيطا يف اخلناء من      1964 جويلية   2 م ج أضيف بقانون      232الفصل  * 

يقاسم بأّي صـورة كانـت      : ثانيا.  بأي وسيلة كانت خناء الغري أو يسعى يف جلب الناس إليه           أو يساعد 
ثالثا ـ يعيش قصدا مـع شـخص    . متحّصل خناء الغري أو يتسلّم إعانات من شخص يتعاطى اخلناء عادة

  ".  معيشتهيتعاطى عادة اخلناء و ال ميكنه أن ُيثبت أنّ له مداخيل كافية تسمح له بأن ُينفق مبفرده على
إذا كان مرتكب اجلرمية زوجا للمجين عليه أو      ) 4"تشديد عقوبة التوّسط يف اخلناء      :  م ج    233الفصل  * 

  ".أحد أسالفه أو ولّيه
  ".إذا ارتكبت اجلرمية ضّد قاصر"تشديد عقوبة جرمية التوّسط يف اخلناء :  م ج 233الفصل *  
كلّ من اعتدى على األخالق بتحريض الشّبان       … و باخلطّية … يعاقب بالسجن : " م ج    234الفصل  * 

  ".القاصرين ذكورا كانوا أو أناثا على الفجور أو بإعانتهم عليه أو تسهيله هلم
استغالل الطفل يف كافّة أنواع اإلجرام املنظّم مبـا يف ذلـك زرع أفكـار               "مينع  :  م ح ط     19الفصل  *  

  ". ل العنف و الترويعالتعّصب و الكراهية فيه و حتريضه على القيام بأعما
) و.  استغالل الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسّيا      ) ه" م ح ط أورد ضمن صور الطفل املهّدد          20الفصل  * 

  ".تعريض الطفل للتسّول أو استغالله اقتصادّيا) ز… استغالل الطفل يف اإلجرام املنظّم
 أو أنثى تعريضه ألعمال الدعارة      يعّد من قبيل االستغالل اجلنسي للطفل ذكرا كان       :" م ح ط     25الفصل  * 

  ".سواء مبقابل أو بدونه و بطريقة مباشرة أو غري مباشرة
يقصد باالستغالل االقتصادي تعريض الطفل للتسّول أو تشغيله يف ظروف خمالفة           : " م ح ط   26الفصل  * 

البدنّيـة أو   للقانون أو تكليفه بعمل من شأنه أن يعوقه عن تعليمه أو يكون ضاّرا بـصّحته أو بـسالمته                   
  ".املعنوّية

الطفل الذي مل يتجاوز سّن اخلامسة عشر عاما ال ميكن إيقافه حتفّظّيا إذا             : " م ح ط     1 فقرة   94الفصل  * 
  ". كان مّتهما بارتكاب خمالفة أو جنحة

 عاما يف جناية، يقـع إيداعـه        15عند إيقاف الطفل الذي ال يتجاوز       :  م ح ط     2 فقرة   94الفصل  *  
تّصة و عند التعذّر و بصفة مؤقّتة جبناح خاّص باألطفال بالسجن مع حتمّية فصله ليال عن بقّية                 مبؤّسسة خم "

  ".و العمل خبالف ذلك يؤّدي إىل مؤاخذة املسؤول عن عدم احترام هذا اإلجراء. املوقوفني
يقضي العقاب مبؤّسسة خمتـّصة و عنـد        "عند تسليط عقوبة بالسجن على الطفل       :  م ح ط   99الفصل  * 

  ".التعذّر جبناح خمّصص لألطفال بالسجن
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  ".طلب التعقيب يوقف التنفيذ إذا كان احلكم صادرا بعقاب بالسجن: " م ح ط106الفصل * 
 أوت 2 و قانون 1982 جوان 4 من جملّة اإلجراءات اجلزائّية بعد تنقيحه مبقتضى قانون 345الفصل * 

: دة املصلحة العاّمة ضّد األشخاص اآليت ذكرهم ال يسوغ إجراء اجلرب بالسجن أو العمل لفائ : "1999
احملكوم عليهم الذين سّنهم دون مثانية عشر عاما كاملة وقت ارتكاهبم لألفعال اليت استلزمت  ) 3… 
  ".التتّبع

  تعليق* 
عقوبات مشّددة لكلّ حاالت االستغالل اجلنسي و اإلجرامي للمراهقة مهمـا           ينص القانون اجلزائي على      

ختفيف العقاب حينما تتعلّق املواقعة مبراهقة بلغت سّن         .  الذي يكتسيه هذا النوع من االستغالل        كان النوع 
و تشديد العقاب حينما يكون االستغالل      . اخلامسة عشر لكون الرضى الصادر عنها موجود و لكّنه معيب         

  .  متأّتيا من أقارب للمراهقة
ل املراهقة يشمل إىل جانب االستغالل اجلنسي ، االسـتغالل          جملّة محاية الطفل تتبّنى تصّورا موّسعا الستغال      

كما تسعى جملّة اإلجراءات اجلزائّية إىل وقاية املراهقة من السجن باعتباره قد يسّهل تعّرضـها               . االقتصادي  
  .لالستغالل مبختلف أنواعه

   االستعباد المتاجرة 
  فراغ تشريعي

  تعليق* 
    .ملتاجرة، ّمما يشكّل خطرا كبريا ينبغي محاية املراهقة منهغياب لكلّ تعّرض إىل االستعباد أو ا

  الحّق في الصّحة
   النفاذ إلى الخدمات و اإلعالم

ألغيـت مجـع    "تعلّق باملنتوجات و األدوية الواقية من احلمل         امل 1961 جانفي   9 من قانون    2الفصل  * 
ذا القانون و خاّصة أحكـام األمـر        األحكام اليت جاءت هبا النصوص السابقة يف حدود نطاق مضاّدا هل          

 اليت تعّرضت للعقوبات ضّد من يقوم بإشهار يتعلّق بأدوية أو مواد أو             1920 سبتمرب   18... املؤّرخ يف   
 اليت حّجرت استرياد املنتجات و      1923 جوان   22... آالت واقية من احلمل، و أحكام األمر املؤّرخ يف        

 املتعلّقة باإلشـهار    1942أّول جانفي   ... حكام األمر املؤّرخ يف   األدوية و اآلالت الواقية من احلمل، و أ       
 ".الطّبي و مراقبة االختصاصات الصيدلّية

  تعليق* 
   البيع و اإلشهار احلّر لوسائل منع احلمل
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  الصّحة و التغذية
اة لرعاية  و أجنع أد  ... إنّ النظام اجلمهوري خري كفيل حلقوق اإلنسان      "توطئة دستور اجلمهورّية التونسّية     * 

  ".األسرة و حّق املواطنني يف العمل و الصّحة و التعليم
 يتعلّـق بالنظـام     1995 ديـسمرب    11 مؤّرخ يف    1995 لسنة   2423 من أمر عدد     21الفصل  * 

ينتفع احلدث املريض باملعاجلة اجملانّيـة باملستـشفيات        "الداخلي اخلاص مبراكز إصالح األحداث املنحرفني       
 ".ة العمومّية طبقا للتشريع اجلاري به العملالتابعة لوزارة الصّح

لكلّ الشخص احلق يف محاية صّحته      " املتعلّق بالتنظيم الصّحي     1991 جويلية   29 من قانون    1الفصل  * 
  ".يف أحسن الظروف املمكنة

تقوم مراكز الـصّحة األساسـّية      " املتعلّق بالتنظيم الصّحي     1991 جويلية   29 من قانون    11الفصل  *   - أ
… : الصحّية ذات الطابع الوقائي و العالجي و بالتثقيف الصحي و تتمثّل مهاّمها باخلصوص يف                باخلدمات

 ". …خدمات الطب ما قبل سّن الدراسة و الطب املدرسي و اجلامعي
 يتعلّق مبجلّة واجبات    1993 ماي   17 مؤّرخ يف    1993 لسنة   1155 من أمر عدد     108الفصل  * 

رى عليه التجربة أن يكون يف حالة بدنّية و عقلّية و قانونّية تسمح له              يتعّين على الشخص الذي جت    "الطبيب  
 ".باستعمال خاصّية االختيار استعماال تاّما

 يتعلّق مبجلّة واجبات    1993 ماي   17 مؤّرخ يف    1993 لسنة   1155 من أمر عدد     111الفصل  * 
ّيني أن يكونوا أحرارا يف كلّ وقـت        يتعّين على الشخص الذي جترى عليه التجربة أو ممثّليه القانون         "الطبيب  

و يتعّين على القائم بالتجربة و مساعديه توقيف التجربة إن رأوا أنّ مواصلتها قد تعـّرض                . لتوقيف التجربة 
 ".للخطر الشخص اخلاضع هلا

تعريض سالمة الطفـل    "جعل من ضمن حاالت اإلمهال الذي جيعل الطفل مهّددا          :  م ح ط     21الفصل  * 
  ".أو االمتناع عن مداواته و السهر على عالجه… لنفسّية أو البدنّية للخطرالعقلّية أو ا

يقصد باعتياد سوء املعاملة تعريض الطفل للتعذيب و االعتداءات املتكّررة على           : "  م ح ط     24الفصل  * 
  ".…سالمته البدنّية أو احتجازه أو اعتياد منع الطعام عليه

ستغالل االقتصادي تكليف الطفلّ بعمل من شـأنه أن يكـون           أورد أّنه يقصد باال   :  م ح ط   26الفصل  * 
  ".ضاّرا بصّحته أو بسالمته البدنّية أو املعنوّية

جتعل من حاالت اخلطر امللّم الذي ميكّن مندوب محاية الطفولة من املبادرة            :  م ح ط   2 فقرة   46الفصل  * 
ليب يهّدد حياة الطفـل أو سـالمته        كلّ عمل إجيايب أو س    "بإخراج الطفل من املكان الذي هو موجود فيه         

  ".البدنّية أو املعنوّية بشكل ال ميكن تالفيه مبرور الوقت



  8

كلّ أنـواع املـساعدة الـصحّية و الرعايـة          "ُيلزم مندوب محاية الطفولة بتقدمي      :  م ح ط   50الفصل  * 
  ".االجتماعّية و النفسّية املالئمة دون اإلذن املسّبق من قاضي األسرة

عدى ما يتعلّق بالوظائف املـشار     "1996 جويلية   15 جملّة الشغل بعد تنقيحه بقانون        من 54الفصل  * 
، اليت بطبيعتها أو بالظروف اليت تتّم فيها تكون خمطرة على حياة و صـّحة و أخـالق                  58إليها بالفصل   

املؤّسـسات  األشخاص املكلّفني هبا، فإّنه ُيسمح بتشغيل األطفال الذين يقلّ سّنهم عن مخسة عشر عاما يف                
مقتضيات هذا الباب ال تنسحب     . اليت يشتغل فيها أعضاء العائلة فقط حتت سلطة األب أو األّم أو الوصيّ            

على أطفال املدارس املهنّية و األطفال الذين هم يف التدريب الصناعي على أن ال يكون هلذا التـشغيل أّي                   
  ".عقلي و على تعليمهمتأثري سليب على صّحة هؤالء األطفال و منّوهم البدين و ال

خيفّض سّن القبول يف الشغل باملؤّسسات الفالحّية و النشاط الفالحـي إىل            " من جملّة الشغل     55الفصل  * 
ثالثة عشر عاما بالنسبة لألشغال غري املضّرة بصّحة األطفال و منّوهم البدين االعتيادي بشرط أن ال ميـّس                  

 مينع األشغال اليت يقوم هبا األطفال يف املدارس الفنّية عنـدما    و هذا احلكم ال   . ذلك مبواضبتهم على املدرسة   
 ".  تكون األشغال املذكورة موافقا عليها من طرف السلطة العمومّية و حتت مراقبتها

ميكن لرئيس تفقّدّية الـشغل أن       "1996 جويلية   15 من جملّة الشغل بعد تنقيحه بقانون        57الفصل  * 
 56 إىل   53و التعليم رخص عمل فردّية بقطع النظر عن أحكام الفصول من            مينح ملصلحة الفّن أو العلم أ     

من هذه اجمللّة لتمكني األطفال من الظهور يف احلفالت العمومّية أو املشاركة كممثّلني أو ممثّلني ثانويني يف                 
بقرار من الوزير   و يضبط السّن األدىن الذي ميكن بداية منه منح الرخص الفردّية            . التقاط املشاهد السينمائّية  

كما يضبط نفس القرار االحتياطات الواجب اّتخاذها للمحافظـة علـى           ... املكلّف بالشؤون االجتماعّية  
 ."صّحة و منّو أخالق األطفال و ضمان معاملة حسنة و راحة مناسبة هلم و مواصلة تعليمهم

 أن يقلّ عن مثانية عـشر       ال جيوز  "1996 جويلية   15 من جملّة الشغل بعد تنقيحه بقانون        58الفصل  * 
عاما السّن األدىن للقبول يف أّي نوع من أنواع األعمال اليت ميكن حبكم طبيعتها أو الظروف اليت يقع فيها                   

 .القيام هبا أن تعّرض صّحة أو سالمة أو أخالق األطفال للخطر
أن ترّخص بتشغيل األطفال يف تلك      ...  رأي تفقّدّية طّب الشغل    بقطع النظر عن أحكام الفقرة األوىل من هذا الفصل ميكن لتفقّدّية الشغل بعد أخذ             

األعمال بداية من سّن السادسة عشر عاما بشرط احملافظة بصورة كاملة على صّحة وسالمة و أخالق األطفال املعنيني و أن يتلقّوا تعليما خاّصـا و                      
  ".مناسبا أو تكوينا مهنّيا يف فرع النشاط املعين

بالنسبة إىل ألشغال اليت فيها أخطار على الصّحة، فإنّ الفحص الطّبـي             " 1996 جويلية   15ة الشغل بعد تنقيحه بقانون       من جملّ  63الفصل  * 
  ".للتأّهل للعمل و جتديداته املتوالية تقع إىل بلوغ الواحد و العشرين عاما على األقلّ

النظر عن األحكام السابقة، فإنّ األطفال البالغني من العمـر سـّتة            بقطع   "1996 جويلية   15 من جملّة الشغل بعد تنقيحه بقانون        67الفصل  * 
 :...عشر عاما كاملة و دون التاسعة عشر ميكن تشغيلهم ليال يف الصور اآلتية 

 ميكن لرئيس تفقّدّية الشغل املختّصة ترابّيا أن مينح رخصا فردّية حمّددة زمنّيا ليمكّن األطفال البالغني من                 -د
ربعة عشر عاما و أقلّ من مثانية عشر عاما من الظهور ليال بـصفتهم فّنـانني بـاحلفالت                  العمر أكثر من أ   
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و ال متنح أّية رخصة حينما تكـون        . العمومّية أو من املشاركة ليال بصفة ممثّلني يف التقاط الصور السينمائّية          
 تتجاوز مـّدة التـشغيل      و ال ميكن أن   . املشاركة فيما ذكر متثّل خطرا على حياة أو صّحة أو تربية الطفل           

  ".منتصف الليل، كما جيب أن يتمّتع الطفل باستراحة قدرها أربع عشرة ساعة متوالية على األقلّ
يعاقبان كـلّ مـن     :  املتعلّق باألمراض السارية     1992 لسنة   71القانون عدد    من   18 و   11الفصلني  

بالسجن ملّدة تتـراوح  " "شخاص آخرينسعوا عمدا من خالل سلوكهم إىل انتقال املرض املصابني به إىل أ     "
  ".بني سنة و ثالث سنوات

  تعليق* 
  معاجلة جمانّية للحدث املنحرف  دون بقّية األحداث 

  كلّ إمهال لصّحة الطفل جيعل منه طفال مهّددا ميكن ملندوب محاية الطفولة التدّخل حلمايته
  . خطرا على صّحتهم و حيامالسماح يف بعض احلاالت بتشغيل األطفال يف الوظائف اليت تشكّل

  

  و الطفل صّحة األّم
 املصادق عليه   1973 سبتمرب   26 و مبرسوم    1965 جويلية   1 م ج بعد تنقيحه بقانون       214الفصل  * 

كلّ من تولّى أو حاول أن يتولّى إسقاط محل ظاهر أو حمتمل بواسطة أطعمة                "1973 نوفمرب   19بقانون  
ة أخرى سواء كان ذلك برضى احلامل أو بدونه يعاقب خبمـسة أعـوام   أو مشروبات أو أدوية أو أّية وسيل      

  .سجنا و خبطّية قدرها عشرة آالف دينار أو بإحدى العقوبتني
  و تعاقب بعامني سجنا و خبطّية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتني املرأة اليت أسقطت محلها أو حاولت                  

  .ذلك أو رضيت باستعمال ما أشري به
 إبطال احلمل خالل الثالثة أشهر األوىل منه من طرف طبيب مباشر ملهنتـه بـصفة قانونّيـة يف                   يرّخص يف 

كما يرّخص فيه بعد ثالثة أشهر إن خشي مـن          . مؤّسسة استشفائّية أو صحّية أو يف مصّحة مرّخص فيها          
لوليد مبرض أو آفـة     مواصلة احلمل تسّبب يف ايار صّحة األّم أو توازا العصيب أو كان يتوقّع أن يصاب ا               

  .و يف هذه احلالة جيب أن يتّم ذلك يف مؤّسسة مرّخص فيها. خطرية
إنّ إبطال محل املشار إليه بالفقرة السابقة جيب إجراؤه بعد االستظهار لدى الطبيب الذي سـيتولّى ذلـك                  

  ". بتقرير من الطبيب الذي يباشر املعاجلة
الدولة و اجلماعات العمومّية احمللّية و املؤّسسات العمومّية         من النظام األساسي العام ألعوان       48الفصل  * 

تنتفع املوظّفات، بعد اإلدالء بـشهادة       "1983 ديسمرب   12ذات الصبغة اإلدارّية الصادر مبقتضى قانون       
طبّية، بعطلة والدة مّدا شهران مع استحقاق كامل املرّتب، و ميكن اجلمع بني هـذه العطلـة و عطلـة                    

  ".…االستراحة
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 من النظام األساسي العام ألعوان الدولة و اجلماعات العمومّية احمللّية و املؤّسسات العمومّية              49الفصل  * 
يف اية عطلة الوالدة ، ميكن للمـرأة         : 1983 ديسمرب   12ذات الصبغة اإلدارّية الصادر مبقتضى قانون       

نصف املرّتب، حّتى تـتمكن مـن العنايـة         التمّتع بعطلة أمومة ملّدة ال تتجاوز األربعة أشهر مع استحقاق           
  .باملولود عل الوجه املطلوب

كما ميكن متديد   .  من جملّة الشغل يضمن عطلة والدة بثالثني يوما مع االنتفاع بثلثي األجر              64الفصل  * 
  . عا أسبو12 يوما استنادا لشهادة طبّية على أن ال تتجاوز املّدة اجلملّية لعطلة األمومة 15هذه العطلة كلّ 

تقوم مراكز الصّحة األساسّية " املتعلّق بالتنظيم الصّحي 1991 جويلية 29 من قانون 11الفصل * 
… :باخلدمات الصحّية ذات الطابع الوقائي و العالجي و بالتثقيف الصحي و تتمثّل مهاّمها باخلصوص يف 

  ".  …محاية األمومة و الطفولة مبا يف ذلك التنظيم العائلي
  تعليق* 
ترخيص يف إبطال احلمل خالل الثالثة أشهر األوىل منه لدى طبيب و يف مصّحة مرّخص هلا يف ذلـك،                    ال* 

أخذ الصّحة النفسّية لألّم . و حّتى بعد ثالثة أشهر  ألسباب تّتصل بصّحة اجلنني أو األّم  أو  بتوازا العصيب     
  بعني االعتبار لالجهاض

  عطلة الوالدة و عطلة األمومة* 
والدة يف القطاع اخلاص تدوم نصف مّدة العطلة يف القطاع العام و ال تتقاضى املرأة خالهلا سوى                 عطلة ال * 

  .ثلثي األجر
   

  الصّحة الجنسّية و اإلنجابّية
 املتعلّق بإحداث اإلدارة املكلّفة برعاية صّحة األّم و الطفـل و         1967 أوت   2 املؤّرخ يف    1967 لسنة   61املنشور عدد   * 

  .يالتنظيم العائل

 و املتعلّق ببعث الـديوان      1973 مارس   23 املؤّرخ يف    1973 لسنة   7 من القانون عدد     2الفصل  * 
 -ب:.. يف  ... تتمثّل مهّمة الديوان القومي للتنظيم العائلي و العمـران البـشري           "القومي للتنظيم العائلي  

يذه و تدعيمه و رعاية صـّحة       إعداد مجيع برامج العمل و خمطّطاته الرامية إىل إحداث توازن األسرة و تنف            
  ...".أفراد األسرة

 املتعلّق بإحـداث الـديوان      1984 أوت   6 املؤّرخ يف    1984 لسنة   70 من القانون عدد     2الفصل  * 
فيمـا يلـي    ... تتمثّل مهّمة الديوان القومي لألسرة و العمران البشري       "القومي لألسرة و العمران البشري      

. مبا يضمن رفاهة العائلة و ازدهار أفرادها      ... غة التشريعّية و الترتيبّية   عرض مجيع االقتراحات ذات الصب    :...
 ...". إعداد برامج عمل ترمي إىل النهوض باألسرة و احملافظة على توازا–
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  تعليق* 
  ربط الصّحة اجلنسّية و اإلجنابّية بالعائلة *  

  اإلجهاض
 املـصادق   1973 سبتمرب   26سوم   و مبر  1965 جويلية   1 م ج بعد تنقيحه بقانون       214الفصل  * 

كلّ من تولّى أو حاول أن يتولّى إسقاط محل ظاهر أو حمتمل بواسطة               "1973 نوفمرب   19عليه بقانون   
أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو أّية وسيلة أخرى سواء كان ذلك برضى احلامل أو بدونه يعاقب خبمـسة                   

  .حدى العقوبتنيأعوام سجنا و خبطّية قدرها عشرة آالف دينار أو بإ
  و تعاقب بعامني سجنا و خبطّية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتني املرأة اليت أسقطت محلها أو حاولت                  

  .ذلك أو رضيت باستعمال ما أشري به
يرّخص يف إبطال احلمل خالل الثالثة أشهر األوىل منه من طرف طبيب مباشر ملهنته بـصفة قانونّيـة يف                   

كما يرّخص فيه بعد ثالثة أشهر إن خشي مـن          . ة أو صحّية أو يف مصّحة مرّخص فيها         مؤّسسة استشفائيّ 
مواصلة احلمل تسّبب يف ايار صّحة األّم أو توازا العصيب أو كان يتوقّع أن يصاب الوليد مبرض أو آفـة                    

  .و يف هذه احلالة جيب أن يتّم ذلك يف مؤّسسة مرّخص فيها. خطرية
إليه بالفقرة السابقة جيب إجراؤه بعد االستظهار لدى الطبيب الذي سـيتولّى ذلـك              إنّ إبطال محل املشار     

  ".بتقرير من الطبيب الذي يباشر املعاجلة
  تعليق* 
الترخيص يف إبطال احلمل خالل الثالثة أشهر األوىل منه لدى طبيب و يف مصّحة مرّخص هلا يف ذلك،                    * 

  . اجلنني أو األّم  أو  بتوازا العصيبو حّتى بعد ثالثة أشهر  ألسباب تّتصل بصّحة
  

  منع الحمل
ألغيـت مجـع    "تعلّق باملنتوجات و األدوية الواقية من احلمل         امل 1961 جانفي   9 من قانون    2الفصل  * 

األحكام اليت جاءت هبا النصوص السابقة يف حدود نطاق مضاّدا هلذا القانون و خاّصة أحكـام األمـر                  
 اليت تعّرضت للعقوبات ضّد من يقوم بإشهار يتعلّق بأدوية أو مواد أو             1920  سبتمرب 18... املؤّرخ يف   

 اليت حّجرت استرياد املنتجات و      1923 جوان   22... آالت واقية من احلمل، و أحكام األمر املؤّرخ يف        
شـهار   املتعلّقة باإل  1942أّول جانفي   ... األدوية و اآلالت الواقية من احلمل، و أحكام األمر املؤّرخ يف          

     ".الطّبي و مراقبة االختصاصات الصيدلّية
  تعليق* 
    .البيع و اإلشهار احلّر لوسائل منع احلمل* 



  12

   الحّق في حياة آريمة
التجاهر عمدا بفحش يعاقب مرتكبه بالسجن مّدة سّتة أشهر و خبطّيـة            " من اجمللّة اجلنائّية     226الفصل  * 

 ".قدرها مائتا فرنك
 1975 أفريل   28 املؤّرخ يف    1975 لسنة   32لصحافة الصادرة بالقانون عدد      من جملّة ا   54الفصل  * 

يعترب شتما كلّ عبارة     "1993 أوت   2 املؤّرخ يف    1993 لسنة   85بعد تنقيحه بالقانون األساسي عدد      
 16يعاقب مرتكبه بالسجن مـن      ... تنال من الكرامة أو لفظة احتقار أو سّب ال تتضّمن نسبة شيء معّين            

 ...". دينار1200 إىل 120ثالثة أشهر و خبطّية من يوما إىل 
يستمّر اإلنفاق على األبناء حّتى بلوغ سّن الرشد أو بعده إىل اية مراحل تعلّمهـم،               " م أش    46الفصل  * 

على أن ال يتجاوزوا اخلامسة و العشرين من عمرهم، و تبقى البنت مستحقة للنفقـة إذا مل يتـوفّر هلـا                     
كما يستمّر اإلنفاق على األبناء املعوقني العاجزين عن الكـسب          . تها على زوجها  الكسب، أو مل جتب نفق    
  ".بقطع النظر عن سّنهم

تشمل النفقة الطعام و الكسوة و املسكن و التعليم و ما يعترب مـن الـضرورّيات يف                 " م أش    50الفصل  * 
  ".العرف و العادة

  ".املنفق عليه و حال الوقت و األسعارتقّدر النفقة بقدر وسع املنفق و حال " م أش 52الفصل * 
إذا تعّدد املستحقون للنفقة و مل يستطع املنفق القيام باإلنفاق عليهم مجيعـا قـّدمت               " م أش    53الفصل  * 

 ".الزوجة على األوالد و األوالد الصغار على األصول
 :ال يقبل العقلة  "1959  أكتوبر5 من جملّة املرافعات املدنّية و التجارّية الصادرة بقانون 308الفصل * 

 ...ما يلزم للمعقول عنه و عائلته من الفراش و املالبس و أواين الطبخ  - أ
 .الكتب و األدوات املدرسّية الالزمة لتعلّم من هو يف كفالة املعقول عنه من األوالد) 3

  ...".ما يكفي من طعام املعقول عنه و عائلته مّدة مخسة عشر يوما) 4
 املتعلّق بضبط العالقات بني املالكني و املكترين حملالّت معّدة          1976 فيفري   18  من قانون  3الفصل  *  

 املـؤّرخ يف    1993 لسنة   122للسكىن أو احلرفة أو اإلدارة العمومّية بعد تنقيحه مبقتضى القانون عدد            
عّدة للـسكىن   إذا توفّي املكتري أو ترك احمللّ املكرى ، فإنّ حّق البقاء يف احملالّت امل              "1993 ديسمرب   27

 ".ينتقل إىل قرينه و أبناءه القّصر حّتى بلوغه سّن الرشد و أبناءه املعوقني
يقّدر قاضي األسرة معّين مسامهة الويلّ يف اإلنفاق على الطفل و ُيعلم الصندوق             : " م ح ط     67الفصل  * 

  ".جلاري به العملاالجتماعي املعين عند االقتضاء وجوب صرف املنح العائلّية للكافل وفق التشريع ا
 و املتعلّق بإحداث صندوق   1995 جويلية   5 املؤّرخ يف    1993 لسنة   65 من القانون عدد     2الفصل  * 

... ميكن للمطلّقات و أوالدهّن الصادرة لفائدم أحكام باّتة متعلّقة بالنفقة         "ضمان النفقة و جراية الطالق      
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مان النفقة و جراية الطالق مبطلب للحصول على املبالغ  و تعذّر تنفيذها لتلّدد املدين أن يتقّدموا لصندوق ض        
و يتولّى الصندوق صرف مبالغ النفقة أو اجلراية مشاهرة يف أجل ال يتجاوز اخلمسة عشر يوما                ... املستحقّة

  ".من تاريخ تقدمي املطلب املستويف للشروط القانونّية
 و املتعلّق بوضع األطفال     1967رب   نوفم 21 املؤّرخ يف    1967 لسنة   47 من القانون عدد     5الفصل  * 

تلتزم العائالت مبعاملة األطفال الذين أودعوا عندهم معاملة أطفاهلم احلقيقيني و تلتزم خاّصة             "لدى العائالت   
و يف صورة ثبوت    . بضمان تعليمهم و عدم تكليفهم بأعمال مرتلّية غري اليت تكلّف هبا عادة أبنائها احلقيقيني             

 و  20فإنّ رئيس العائلة املعين يعاقب خبطّية تتراوح بـني          ...ت املبّينة يف الفقرة السابقة    عدم احترام االلتزاما  
  ". دينار100

  تعليق* 
  عقاب التجاهر مبا ينايف احلياء الذي خيدش شعور املراهقة 

  عقاب الشتم الذي ميّس من اعتبارها و كرامتها
   جتب نفقتها على زوجها إلزام األب باإلنفاق على البنت حّتى يتوفّر هلا كسب أو
  كلّ ما هو ضروري للحياة الكرمية لألبناء ال يقبل العقلة

  حّق البقاء ينتقل إىل األبناء القّصر عند وفاة املتسّوغ أو تركه للمحلّ
  صندوق النفقة و جراية الطالق يصرف مبالغ نفقة األبناء عند تلّدد األب يف اإلنفاق

  العائلة و األبوين مسؤولّية
 جرمية إمهال العيال:  مكّرر م ج 212ل الفص* 
 تشديد العقوبة لو تسّبب اإلمهال يف أضرار بدنّية أو يف موت الطفل:  م ج 213الفصل * 

فقضى عمدا شهرا دون أداء ما ُحكم عليـه         … كلّ من حكم عليه بالنفقة    " مكّرر م أش     53الفصل   * 
  ".…م و خبطّيةبأدائه، يعاقب بالسجن مّدة تتراوح بني ثالثة أشهر و عا

اإلمهال أو التقصري اليت تؤول إىل إسـاءة املعاملـة أو           … محايته من كافّة أشكال     : " م ح ط     2الفصل  * 
  . االستغالل

مصلحة الطفل الفضلى عند اّتخاذ إجراءات بشأن الطفل مـن قبـل احملـاكم أو               :  م ح ط     4الفصل  * 
  ".…السلطات اإلدارّية 

حلّق يف احترام حياته اخلاّصة مع مراعاة حقوق و مسؤولّيات أبويـه أو             لكلّ طفل ا  "  م ح ط     6الفصل  *  
  ".من حيلّ حملّهما حسب القانون

إذا حصل أثناء احلرّية احملروسة حادث كشف عن إخالل بّين للمراقبـة مـن              : " م ح ط     123الفصل  * 
تـه جـاز للمحكمـة      طرف األبوين أو املقّدم أو احلاضن أو حدث قصدا ما يعطّل قيام املندوب مبأموريّ             
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 50 و   10أن حتكم حسب احلالة على األبوين أو املقّدم أو احلاضن خبطّيـة تتـراوح بـني                 … املتعّهدة
  ".دينارا

األب و األّم مـسؤوالن   : "1995 نـوفمرب    5 مكّرر م إع بعد تنقيحه مبوجب قـانون          93الفصل  *  
و يف صورة وفاة األبـوين      … ا معهما بالتضامن عن الفعل الضاّر الصادر عن الطفل بشرط أن يكون ساكن          

  ".  أو فقداما األهلّية يكون الكافل مسؤوال عن الفعل الضاّر الصادر عن الطفل
 املتعلّق بإسناد لقـب عـائلي لألطفـال         1998 أكتوبر   28 الفقرة الرابعة من الفصل األّول من قانون        

مة حنو أبنائهم و الغري طيلة املّدة القانونّيـة يف          و تبقى مسؤولّية هؤالء اآلباء قائ     "املهملني أو جمهويل النسب     
  ".كلّ ما يتعلّق بأحكام املسؤولّية وفق ما يقتضيه القانون

  تعليق* 
   جرمية إمهال عيال عند تعّمد عدم اإلنفاق على األبناء بعد صدور حكم بالنفقة
  .رّية احملروسةخطّية للوالدين أو احلاضن عند إخالهلم بواجبام يف مراقبة الطفل خالل احل

  مسؤولّية األبوين بالتضامن عن فعل األبناء املساكنني هلما
  .مسؤولّية األب املسند لقبه العائلي للطفل جمهول النسب أو املهمل

  الضمان االجتماعي
 املتعلّق بنظام اجلرايات املدنّية و العسكرّية 1985 مارس 5 املؤّرخ يف    1985 لسنة   12القانون عدد   *  

 املؤّرخ  1996 لسنة   67و الباقني على قيد احلياة يف القطاع العمومي بعد تنقيحه بالقانون عدد             للتقاعد  
   جويلية 8يف 

ذكـورا و   (يتمّتع أطفال   :  1997 جويلية   28 املؤّرخ يف    1997 لسنة   59 و بالقانون عدد     1996
و هي جراية ميكن    .  السادسة عشر  املضمون االجتماعي املتوفّى باجلراية الوقتّية لأليتام حّتى بلوغ سنّ        ) إناثا

 عاما لو أثبتوا    21 عاما لو أثبتوا مزاولتهم لتعليم مهين، وإىل غاية سّن           18أن تتواصل إىل غاية بلوغ سّن       
 سنة لو أثبتت الطالبة اليتيمة أّنها       25 أّنهم يتلقّون تعليما يف مؤّسسة تعليم ثانوي أو عايل ، و حّتى إىل سنّ             

أّما لو كانت اليتيمة معوقة أو مصابة بعجز بدين مستمّر، فمّدة احلـصول             . ة جامعّية غري متحّصلة على منح   
  . على اجلراية الوقتّية لأليتام تصبح غري حمّددة بزمن

 يتعلّق بنظام الضمان االجتماعي لبعض      2002 مارس   12 املؤّرخ يف    2002 لسنة   32القانون عدد   * 
غري الفالحي جاء بإحداث نظام خاص للضمان االجتمـاعي         األصناف من العملة يف القطاعني الفالحي و        

  .لعملة املنازل املرتبطني خبدمة املرتل كيفما كانت طريقة خالصهم ألجرم و دورّيتهم 
 يتعلّق بنظام الـضمان     2002 مارس   12 املؤّرخ يف    2002 لسنة   32 من القانون عدد     25الفصل  * 

لكلّ يتيم قاصر من منتفـع      "ني الفالحي و غري الفالحي      االجتماعي لبعض األصناف من العملة يف القطاع      
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 إىل بلوغ سـّن     -: احلق يف جراية وقتّية حسب الشروط التالية        ... جبراية شيخوخة أو مضمون اجتماعي    
 سنة بشرط اإلدالء مبا يثبت متابعة الدراسة مبعهد ثـانوي           21 إىل بلوغ سّن     - سنة دون أّي شرط،      16

 سنة بشرط مزاولة الدراسة بالتعليم العـايل و أن ال           25 إىل بلوغ سّن     –ص،  فّني أو مهين عمومي أو خا     
 دون حتديد السّن إذا كان مصابا مبرض عضال أو بإعاقة جتعله غري قادر البّتة               -يكون منتفعا مبنحة جامعّية،     

  ".جها للبنت طاملا مل يتوفّر هلا مورد رزق أو مل جتب نفقتها على زو-على تعاطي أّي نشاط مؤّجر، 
  تعليق* 

 سنة لو   25و ميكن أن تتواصل حّتى سّن       . اجلراية الوقتّية لأليتام تقف مبدئّيا عند بلوغ سّن السادسة عشر           
و يصبح التمّتع باجلراية غري حمـدود يف  . توصلت مزاولة التعليم إىل تلك السّن و مل يكن هناك انتفاع مبنحة           

  .ين مستمّر عن العملالزمن لو كانت البنت معوقة أو مصابة بعجز بد
  .قام املشّرع مبقتضى هذا القانون بالتوسيع يف جمال التغطية االجتماعّية ليشمل خادمات املنازل
  .هذا التنقيح جيعل البنت تتمّتع باجلراية ما مل يتوفّر هلا مورد رزق أو جتب نفقتها على زوجها

   )اإلعانات(البرامج الداعمة 
متنح الدولة كـلّ اإلعانـة املمكنـة    " املتعلّق بالنظام التربوي     1991  جويلية 29 من قانون    4الفصل  * 

  ".للتالميذ املتمّيزين باجتهادهم أو مبواهبهم و استعدادام و الذين هم من أسر متواضعة الدخل
 و املتعلّـق بالتربيـة و       2002 جويلية   23 املؤّرخ يف    2002 لسنة   80 من القانون عدد     4الفصل  * 

  ".  و متنح الدولة اإلعانة للتالميذ الذين ينتمون ألسر متواضعة الدخل"التعليم املدرسي 
  تعليق* 

  .التمّتع باإلعانات أصبح مرتبطا بتواضع دخل األسرة فقط بقطع النظر عن اجتهاد الطفل أو مواهبه
   احترام الحياة الخاّصة الحّق في

 1975 أفريل   28 املؤّرخ يف    1975 لسنة   32 من جملّة الصحافة الصادرة بالقانون عدد        50الفصل  * 
و إعالن  ...يعترب ثلبا كلّ اّدعاء أو نسبة شيء بصورة علنّية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص                 "

ذلك االّدعاء أو تلك النسبة بصورة مباشرة أو بواسطة النقل يعاقب مرتكبه حّتى و لو وقع ذلك يف صيغة                   
 ...".االحتمال

ُيمسكوا دفترا هجائّيـا    "ُيلزم كتبة احملاكم بأن     :  من جملّة اإلجراءات اجلزائّية      361 من الفصل    2الفقرة  * 
خاّصا ال يطّلع عليه العموم ُيذكر به مجيع املقّررات املتعلّقة باألطفال مبا فيها املقّررات املّتخذة يف األمـور                  

 ".  الطارئة على احلرّية احملروسة و يف قضايا املراجعة املتعلّقة بوضع الطفل أو كفالته أو تسليمه للكافل
  "محاية شرفه و شخصه: " م ح ط 12الفصل * 
  مصلحة الطفل الفضلى:  م ح ط 6الفصل * 
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  .محاية الصّحة اجلسدّية و األخالقّية بالنسبة للطفل اجلانح:  م ح ط 15الفصل * 
على قاضي األطفال و كلّ األشخاص املكلّفني من قبله أن حيرصوا عنـد قيـامهم               :  م ح ط   88الفصل  * 

  ".الجتماعي على احترام حرمة العائالت و احلياة اخلاّصة للطفلبإعداد امللّف ا
تتولّى احملكمة وجوبا اّتخاذ كافّة االجراءات الكفيلة بوضع حّد لالنتهاكات اليت           : " م ح ط     97الفصل  * 

ميكن أن يتعّرض هلا الطفل يف حياته اخلاّصة كحجز النشرّيات أو الكتب أو التـسجيالت أو الـصور أو                   
  ".و املراسالت أو أّية وثيقة أخرى متّس من مسعة عائلته أو شرفها األفالم أ

… نشر املرافعات و القرارات الصادرة عن اهليئات القـضائّية        "حتجري  :  م ح ط     1 فقرة   120الفصل  * 
  ".املتعلّقة بالطفل و اليت من شأا النيل من شرفه أو مسعته أو شرف عائلته أو مسعتها

كلّ من نال أو حاول النيل من احلياة اخلاّصة للطفل          "عاقب بالسجن و اخلطّية     ي:  م ح ط     121الفصل  *  
سواء كان ذلك بنشر أو ترويج أخبار تتعلّق مبا يدور باجللسات اليت تعاجل فيها قضايا األطفـال و ذلـك                    

يج نصوص  بواسطة الكتب أو الصحافة أو اإلذاعة و التلفزة أو السينما أو بأّية وسيلة أخرى أو بنشر أو ترو                 
 ". أو صور من شأا أن تطلع العموم على هوّية الطفل مّتهما كان أو متضّررا

  تعليق * 
  معاقبة الثلب الذي هو اّدعاء علين ينال من شرف الشخص أو اعتباره

  .اإلجراءات املّتخذة ملصلحة الطفل ال يطّلع عليها العموم
  . القضاءاحترام حرمة العائالت و احلياة اخلاّصة للطفل من طرف

  مراسالت السرّية
تتولّى احملكمة وجوبا اّتخاذ كافّة اإلجراءات الكفيلة بوضع حّد لالنتهاكات اليت           : " م ح ط     97الفصل  * 

ميكن أن يتعّرض هلا الطفل يف حياته اخلاّصة كحجز النشرّيات أو الكتب أو التـسجيالت أو الـصور أو                   
  ". من مسعة عائلته أو شرفها األفالم أو املراسالت أو أّية وثيقة أخرى متّس

   تعليق *
  .حجز كلّ الوثائق و املراسالت اليت متّس من مسعة العائلة و شرفها

 حصانة المريض
 مـاي   17 املـؤّرخ يف     1993 لسنة   1155 من جملّة واجبات الطبيب الصادرة بأمر عدد         8الفصل  * 

 احلاالت االستثنائّية الـيت يـنّص عليهـا         يتعّين على كلّ طبيب احملافظة على السّر املهين إالّ يف          "1993
  ".القانون
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 مـاي   17 املؤّرخ يف    1993 لسنة   1155 من جملّة واجبات الطبيب الصادرة بأمر عدد         78الفصل  * 
جيب أالّ يقع إبالغ املعلومات الطبّية املضّمنة بامللفّات الطبّية اليت يعّدها األطّباء األجـراء لغـري                 "1993

  ".صلحة الطبّية أو ألّية إدارة أخرىالطبيب املسؤول عن امل
 يتعلّق بضبط شروط تعيني     1993 ماي   17 مؤّرخ يف    1993 لسنة   1156 من أمر عدد     8الفصل  * 

جيب على مدير املؤّسسة احترام الصبغة السرّية للمعلومات        "مديري املؤّسسات الصحّية اخلاّصة و  واجبام        
و على هذا األساس فإّنـه      .  العلم هبا مبناسبة مباشرته لوظائفه     املتعلّقة باملرضى و أمراضهم و اليت حصل له       

  ". مطالب بتنظيم مصاحله بكيفّية تضمن املراقبة الصارمة الستعمال األرشيف و املعلومات
يكتسي التصريح بـاألمراض    " املتعلّق باألمراض السارية     1992 لسنة   71القانون عدد    من   7الفصل  * 

ا القانون طابعا إجبارّيا و يقع القيام به لدى السلط الصحّية من قبـل كـلّ                 من هذ  3املشار إليها بالفصل    
طبيب أو إحيائي تولّى تشخيصها أو علم هبا و ذلك مهما كان النظام املنطبق عليـه و طريقـة مباشـرته                     

و ال يعترب التصريح الذي يتّم مبوجب أحكام هذا القانون و النصوص املّتخذة لتطبيقـه إخـالال                 ... لعمله
  ". بواجب االحتفاظ بالسّر املهين

على كلّ شخص، مبن يف ذلك اخلاضع للسر  املهين واجب إشـعار             " من جملّة محاية الطفل      31الفصل  * 
مندوب محاية الطفولة كلّما تبّين له أنّ هنالك ما يهّدد صّحة الطفل أو سالمته البدنّية أو املعنوّية على معىن                   

 ". من هذه اجمللّة 20من الفصل ) د و هـ(الفقرتني 
   تعليق * 

حصانة املريض من خالل السّر املهين  إالّ بالنسبة لألمراض السارية و لواجب إشعار مندوب الطفولة بكلّ                 
  .ديد لصّحة الطفل أو سالمته البدنّية و املعنوّية

  سرّية التسجيالت القضائّية للطفل
 اجللسة إالّ شهود القضّية و أقارب الطفـل أو          ال ميكن أن حيضر   "... م ح ط       96 من الفصل    2الفقرة  * 

مقّدمه أو نائبه الشرعي أو حاضنه أو من اعتمده من الرشداء أو اخلرباء أو احملامون أو ممثّلو املصاحل أو  ممثّلو                     
 ". املؤّسسات املهتّمة بالطفل و مندوبو احلرّية احملروسة

  تعليق * 
  سرّية جلسات قضايا األطفال اجلاحنني

   ألولياءاإعالم 
  إعالمهم باإلجراءات الواقع اّتخاذها جتاه الطفل:  م ح ط 9الفصل * 
خبصوص التدبري األكثر تالؤما مع وضـعّية       "السعي إىل الوصول إىل اّتفاق مجاعي       :  م ح ط     40الفصل  * 

  ".الطفل و حاجياته
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بلغ عمره الثالثة عشر    يعلم مندوب محاية الطفولة وجوبا األبوين و الطفل الذي          : " م ح ط     42الفصل  * 
  ".عاما حبقّهم يف رفض التدبري املقتَرح عليهم 

الطفل و أبويه بالتدابري العاجلة اليت حّددها بعد        "ُيلزم مندوب محاية الطفولة بإعالم      :  م ح ط   47الفصل  * 
  ".أن يأخذ رأيهم بشأا ما مل يتعذّر عليه ذلك

يت يقّرر فيها وضع الطفل حتت نظام احلرّية احملروسة         يف كلّ احلاالت ال   : " م ح ط   1 فقرة   108الفصل  *  
 ".يقع إعالم الطفل و أبويه أو مقّدمه أو حاضنته هبذا اإلجراء و ما يترّتب عنه 

جيب على كلّ طبيب يشّخص     " املتعلّق باألمراض السارية     1992 لسنة   71 من القانون عدد     6الفصل  * 
 أن يعلم املريض بنوع املرض املصاب بـه و بكـلّ            -1 : أو يعاجل مرضا ساريا أو قابال ألن يكون كذلك        

 -2. نتائجه احملتملة البدنّية منها و النفسّية و كذلك بانعكاساته على احلياة املهنّية و العائلّية و االجتماعّيـة                
 أن  -3.  أن يبّين له أخطار العدوى اليت ميكن أن يتسّبب فيها أّي سلوك ال حيترم التدابري الوقائّية املقـّررة                 

و إذا كان املريض    . يعلمه بالواجبات اليت تفرضها عليه أحكام هذا القانون وسائر النصوص املّتخذة لتطبيقه           
     ".قاصرا فإّنه يقع إعالم ولّيه الشرعي

  تعليق* 
  .يقع إعالمهم بكافّة التدابري املّتخذة ملصلحة الطفل و ميكّنون من مناقشتها

  . ة اليت لدى الطفلإعالم الوالدين باألمراض الساري
    

    الحق في التربية و اإلعالم
  الحق في التربية 

و أجنع أداة لرعاية    ... إنّ النظام اجلمهوري خري كفيل حلقوق اإلنسان      "توطئة دستور اجلمهورّية التونسّية     * 
 ".األسرة و حّق املواطنني يف العمل و الصّحة و التعليم

تضمن الدولة جمانا لكلّ من هـم يف        "تعلّق بالنظام التربوي     امل 1991 جويلية   29 من قانون    4الفصل  * 
سّن الدراسة احلّق يف التكوين املدرسي و توفّر جلميع التالمذة أكثر ما ميكن من الفرص املتكافئـة للتمّتـع                   

و تـسهر قـدر     . لك احلّق ما دامت الدراسة متواصلة بصورة طبيعّية حسب التراتيب اجلاري هبا العمل            ذب
  .لى توفري الظروف املالئمة لتمكني املعوقني و املتخلّفني يف الدراسة من احلّق يف التكوين املدرسياإلمكان ع

متنح الدولة كلّ اإلعانة املمكنة للتالميذ املتمّيزين باجتهادهم أو مبواهبهم و استعدادام و الذين هم من أسر                 
  ".متواضعة الدخل
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التعليم األساسي إجباري من سـّن      "لّق بالنظام التربوي     املتع 1991 جويلية   29 من قانون    7الفصل  *  
السادسة إىل سّن السادسة عشر بالنسبة إىل كلّ تلميذ ما دام قادرا على مواصلة تعلّمه بصفة طبيعّية حسب                  

  ".التراتيب اجلاري هبا العمل
حلاق منظـوره   كلّ ويل ميتنع عن إ    " املتعلّق بالنظام التربوي     1991 جويلية   29 من قانون    32الفصل  * 

مبؤّسسات التعليم األساسي أو يسحبه دون سّن السادسة عشر رغم كونه قادرا على مواصلة تعلّمه بـصفة                 
 ".…يعّرض نفسه إىل خطّية … طبيعّية 

 و املتعلّـق بالتربيـة و       2002 جويلية   23 املؤّرخ يف    2002 لسنة   80 من القانون عدد     1الفصل  * 
ة وطنّية مطلقة و التعليم إجباري من سّن السادسة إىل سّن السادسة عشر، و              التربية أولويّ "التعليم املدرسي   

 ...".هو حّق أساسي مضمون لكلّ التونسّيني ال متييز فيه على أساس اجلنس 
 و املتعلّـق بالتربيـة و       2002 جويلية   23 املؤّرخ يف    2002 لسنة   80 من القانون عدد     4الفصل  * 

 التعليم جمانا باملؤّسسات التربوّية العمومّية لكلّ من هم يف سنّّ الدراسة            تضمن الدولة حق  "التعليم املدرسي   
و توفّر جلميع التالميذ فرصا متكافئة للتمّتع هبذا احلق طاملا أنّ الدراسة متواصلة بصورة طبيعّية وفق التراتيب                 

حتياجات اخلـصوصّية   و تسهر الدولة على توفري الظروف املالئمة لألطفال من ذوي اال          . اجلاري هبا العمل  
 ".للتمّتع حبق التعليم

 و املتعلّق بالتربيـة و      2002 جويلية   23 املؤّرخ يف    2002 لسنة   80 من القانون عدد     12الفصل  * 
يراعي أعضاء اإلطار التربوي أثناء القيام بواجبهم املهين مبادئ اإلنصاف و تكافؤ الفرص             "التعليم املدرسي   

 ".ها الرتاهة و املوضوعّية و احترام شخصّية الطفل و حقوقهو بناء عالقة مع التالميذ عماد
 و  2002 جويليـة    23 املؤّرخ يف    2002 لسنة   80 من القانون عدد     20الفقرة األوىل من الفصل     * 

التعليم األساسي إجباري مادام التلميذ قادرا على مواصلة تعلّمه بـصفة           "املتعلّق بالتربية و التعليم املدرسي      
و تعمل املدرسة بالتعاون مع األولياء على أن يكون االنقطاع عن        . لتراتيب اجلاري هبا العمل   طبيعّية حسب ا  

 ".الدراسة قبل اية التعليم األساسي استثناء
 و املتعلّق بالتربيـة و      2002 جويلية   23 املؤّرخ يف    2002 لسنة   80 من القانون عدد     21الفصل  * 

 منظوره مبؤّسسات التعليم األساسي أو يسحبه من التعلـيم دون           كلّ ويل ميتنع عن إحلاق    "التعليم املدرسي   
السادسة عشرة رغم كونه قادرا على مواصلة تعلّمه بصفة طبيعّية حسب التراتيب اجلاري هبا العمل يعّرض                

  ". دينارا يف صورة العود400 دينارا و تصبح اخلطّية 200 إىل 20نفسه إىل خطّية من 
   تعليق*

  من احلّق يف التعليم  النظام اجلمهوري يض
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و هو حّق أساسي مضمون متييز علـى أسـاس          .  سنة 16التربية أولوّية مطلقة و التعليم إجباري إىل سّن         
  .اجلنس

  جمانّية التعليم و تكافؤ الفرص
  .عالقة اإلطار التربوي بالطفل اإلنصاف تكافؤ الفرص و الرتاهة و املوضوعّية و احترام شخصّية الطفل 

  .من ميتنع عن إحلاق الطفل مبؤّسسات التعليم األساسي أو يسحبه منهاخطّية لكلّ 

  الحق في اإلعالم
 و املتعلّق بالتربيـة و      2002 جويلية   23 املؤّرخ يف    2002 لسنة   80 من القانون عدد     11الفصل  * 

امعي حّتى  للتلميذ احلق يف إعالم متنّوع و شامل حول كلّ ما يفيد التوجيه املدرسي و اجل              "التعليم املدرسي   
     ".يتسّنى له اختيار مساره التعليمي و املهين عن دراية و اقتناع

   تعليق *
     .   حق التلميذ يف اإلعالم حول التوجيه املدرسي و اجلامعي

   
  الحقوق السياسّية 

أسيس حرّية الفكر و التعبري و الصحافة و النشر و االجتماع و ت           " من دستور اجلمهورّية التونسّية      8الفصل  
  ...".اجلمعّيات مضمونة و متارس حسبما يضبطه القانون

  تعليق * 
  .احلقوق السياسّية يضمنها الدستور يف حدود ما يضبطه القانون

   حرّية الكالم
ُيبدي الطفل رأيه يف اإلجراءات القضائّية و التدابري االجتماعّيـة و           :  م ح ط     10 من الفصل    1الفقرة  * 

  .التعليمّية اخلاّصة بوضعه
  تعليق* 

  .ميكن للطفل أن يبدي رأيه يف اإلجراءات املّتخذة  لصاحله كما ميكن له الطعن فيها

  حرّية الرأي و التعبير
  "للطفل املمّيز… خيّول حّق االستئناف : " م ح ط61الفصل * 
مـن  "يقع تقدمي مطلب مراجعة األحكام أو التدابري اليت اّتخذها قاضي األسـرة             :  م ح ط     63الفصل  * 

  ". الطفل املمّيز نفسه
 ".بعد مساع الطفل"قاضي األطفال أو حمكمة األطفال يقضيان :  م ح ط 95الفصل * 



  21

 و املتعلّق بالتربيـة و      2002 جويلية   23 املؤّرخ يف    2002 لسنة   80 من القانون عدد     11الفصل  * 
جيه املدرسي و اجلامعي حّتى     للتلميذ احلق يف إعالم متنّوع و شامل حول كلّ ما يفيد التو           "التعليم املدرسي   

 ".يتسّنى له اختيار مساره التعليمي و املهين عن دراية و اقتناع
 و املتعلّق 2002 جويلية 23 املؤّرخ يف 2002 لسنة   80 من القانون عدد     20 من الفصل    2الفقرة  * 

فتا ائّيا من مجيع    ال جيوز رفت أّي تلميذ دون سّن السادسة عشرة من عمره ر           "بالتربية و التعليم املدرسي     
املؤّسسات التربوّية العمومّية إالّ مبقّرر صادر عن الوزير املكّلف بالتربية بعد إحالة التلميذ املعين باألمر على                

و يضمن للتلميذ حق الدفاع عن مصاحله بنفسه أو عن طريـق            . جملس التربية من أجل ارتكاب خطأ فادح      
  ".من ينوبه

  تعليق* 
  .ار مساره التعليمي و املهين حق التلميذ يف اختي

  .متكني التلميذ من الدفاع عن مصاحله أمام جملس التربية
    

  حرّية االجتماع
 أفريـل  17 املؤّرخ يف 2002 لسنة 41 م ح ط اليت أضيفت بالقانون عدد 10 من الفصل 2الفقرة  * 

عبري عن آرائهم يف املواضيع     كما تتاح لألطفال فرصة للتنظيم يف إطار فضاء حوار، ميكّنهم من الت            "2002
ذات الصلة حبقوقهم و تعويدهم على روح املسؤولّية و جتذير احلس املدين لديهم و نشر ثقافـة حقـوق                   

  )".برملان الطفل(الطفل، يعرف بـ
  تعليق* 

  ".برملان الطفل"إنشاء فضاء اجتماع و حوار  يسّمى 

   حرّية االنتخاب و االنضمام إلى حزب سياسي
و تلتزم األحزاب بنبذ كلّ أشكال العنف       " من دستور اجلمهورّية التونسّية      8 من الفصل    5 و   4الفقرتني  * 

و ال جيوز ألّي حزب أن يستند أساسا يف مستوى مبادئـه أو             . و التطّرف و العنصرّية و كلّ أوجه التمييز       
  ...".   أهدافه أو نشاطه أو براجمه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس

ال جيـوز ألّي    " من اجمللّة االنتخابّية     72 املنقّح للفصل    1998 نوفمرب   6ساسي املؤّرخ يف     القانون األ  -
حزب سياسي أن يستند أساسا يف مستوى مبادئه و أهدافه أو نشاطه أو براجمه على دين أو لغة أو عنصر أو                     

    ".جنس أو جهة
  تعليق* 

  . التزام األحزاب بنبذ كلّ أشكال التمييز حسب اجلنس
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  ّق في المساواة و عدم التمييزالح
  ".كلّ املواطنني متساوون يف احلقوق و الواجبات، و هم سواء أمام القانون " من الدستور 6الفصل * 
و ال يقلّ مبدأ املساواة أمهّية عن مبـدأ         …" من باب النظام السياسي الوارد يف امليثاق الوطين          10الفقرة  * 

 رجاال و نساء بدون متييز بسبب الدين أو اللون أو الرأي أو االنتمـاء               احلرّية، و هي املساواة بني املواطنني     
  ". السياسي

 1975 أفريل   28 املؤّرخ يف    1975 لسنة   32 من جملّة الصحافة الصادرة بالقانون عدد        44الفصل  * 
يعاقـب   "1993 أوت   2 املـؤّرخ يف     1993 لـسنة    85بعد تنقيحه مبقتضى القانون األساسي عدد       

 دينار من يدعو مباشرة بالوسـائل       2000 إىل   1000هرين إىل ثالثة أعوام و خبطّية من        بالسجن من ش  
 ...". إىل التباغض بني األجناس42املذكورة بالفصل 

  ". ال ميكن التمييز بني الرجل و املرأة يف تطبيق أحكام هذه اجمللّة " مكّرر من جملّة الشغل 5الفصل * 
م ألعوان الدولة و اجلماعات العمومّية احمللّية و املؤّسسات العمومّية           من النظام األساسي العا    11الفصل  * 

ليس هناك أّي ميز بـني اجلنـسني يف          "1983 ديسمرب   12ذات الصبغة اإلدارّية الصادر مبقتضى قانون       
  ".تطبيق هذا القانون باستثناء األحكام اخلاّصة اليت حتّتمها طبيعة الوظائف و اليت قد ُتّتخذ يف هذا الصدد

 1985 أوت   5 من النظام األساسي العام ألعوان املنشآت العمومّية الصادر مبقتضى قـانون             4الفصل  * 
ال ميز بني اجلنسني يف تطبيق هذا القانون باستثناء األحكام اخلاّصة اليت حتّتمها طبيعة الوظائف و اليت ميكن                  "

  ".اّتخاذها مبقتضى األنظمة األساسّية
يهدف النظام التربوي يف إطـار      " املتعلّق بالنظام التربوي     1991 جويلية   29ن  الفصل األّول من قانو   * 

  …:اهلوّية الوطنّية التونسّية و االنتماء احلضاري العريب اإلسالمي إىل حتقيق الغايات التالية 
ل  إعداد الناشئة حلياة ال جمال فيها ألّي شكل من أشكال التفرقة و التمييز على أساس اجلنس أو األص                  -3

  ".االجتماعي أو اللون أو الدين
لـيس  ( م اع    831 الذي نسخ الفصل     2000 فيفري   7 املؤّرخ يف    2000 لسنة   17القانون عدد    * 

 1481، كما نسخ الفقرة الثانية من الفصل        )للمرأة أن تؤّجر نفسها للخدمة أو الرضاع إالّ برضى زوجها         
 م اع   1524و مـن الفـصل      )  أذن زوجها يف األكثـر     املرأة ال تتجاوز كفالتها ثلث ماهلا إالّ إذا       (م اع   

  ).الزوجة ال تكفل الوجه إالّ بإذن زوجها(
  تعليق* 
  .عقاب كلّ من يدعو إىل التباغض بني األجناس 

  .نفي التمييز بني اجلنسني يف جمال العمل
  يهدف النظام التربوي إىل اإلعداد حلياة ال جمال فيها للتمييز حسب اجلنس
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  . ة االلتزامات و العقود اليت كانت حتتوي على متييز  حسب اجلنسنسخ أحكام جملّ

  في الحياة الخاّصة
   :احلّق يف اهلوّية + 
إذا أقّر ولد جمهول النسب باألبّوة لرجل و باألمومة المرأة و كان يولد مثله ملثل املقّر                " م أش    70الفصل  * 

 ".  ألبوين من احلقوق و له عليهما ما لألبناءو يكون عليهما ما ل. له و صّدقاه، فقد ثبتت أبّوما له
  ".تشمل اهلوّية اإلسم و اللقب العائلي و تاريخ الوالدة و اجلنسّية: " م ح ط 2 فقرة 5الفصل * 
املنفصل عن أبويه أو أحدمها حّق احملافظة بصورة منتظمـة علـى            "يضمن للطفل   :  م ح ط     11الفصل  * 

  ".بويه و بقّية أفراد العائلةعالقة شخصّية و على اّتصاالت بكال أ
تغليب التدابري اهلادفة إىل إبقاء الطفل يف عائلته و تقدمي املساعدة إليه يف             :  م ح ط     44 و   43الفصلني  * 

  . حميطه الطبيعي
 املتعلّق بإسناد لقب عـائلي لألطفـال        1998 أكتوبر   28الفقرة األوىل من الفصل األّول من قانون        * 

احلاضنة البنها القاصر و جمهول النسب أن تسند له امسـا و لقبـها       | على األم "نسب  املهملني أو جمهويل ال   
 ".العائلي أو أن تطلب اإلذن بذلك طبق أحكام احلالة املدنّية

على الويلّ العمومي لألطفال املهملني أو جمهـويل النـسب           "1998 أكتوبر   28 من قانون    2الفصل  * 
 املتعلّق بالوالية   1958 مارس   28 املؤّرخ يف    1958 لسنة   27 املعّرف بالفصل األّول من القانون عدد     

العمومّية و الكفالة و التبّني اختيار اسم و لقب عائلي هلؤالء األطفال إذا مل يطلب أحد من أهلهم إسـناد                    
 .امسه و لقبه العائلي هلم يف ظرف سّتة أشهر بعد قبوهلم من طرف السلطة املختّصة

 26 املؤّرخ يف    1959 لسنة   53 من الويلّ العمومي طبق أحكام القانون عدد         و يقع إسناد اللقب العائلي    
  ". القاضي بأن يكون لكلّ تونسي لقب عائلي وجوبا1959ماي 

  التبّني و الكفالة+ 
 و املتعلّـق بالواليـة      1958 مـارس    4 املؤّرخ يف    1958 لسنة   27 من القانون عدد     14الفصل  * 

مل املتبّنى لقب املتبّني و جيوز أن يبدل امسه و ينّص على ذلك حبكم التبّنـي   حي"العمومّية و الكفالة و التبّني      
 ".بطلب من املتبّني

 و املتعلّـق بالواليـة      1958 مـارس    4 املؤّرخ يف    1958 لسنة   27 من القانون عدد     15الفصل  * 
 ".يه من الواجباتللمتبّنى نفس احلقوق اليت لالبن الشرعي و عليه ما عل"العمومّية و الكفالة و التبّني 

 و املتعلّـق بالواليـة      1958 مـارس    4 املؤّرخ يف    1958 لسنة   27 من القانون عدد     16الفصل  * 
ميكن للمحكمة االبتدائّية بطلب من وكيل اجلمهورّية أن حتكم برتع احلضانة           "العمومّية و الكفالة و التبّني      
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تبّنى، و ذلك إن اّتضح أنّ املتبّنـي أخـلّ          من املتبّني و إسنادها إىل شخص آخر حسبما تقتضيه مصلحة امل          
 ".  بواجباته إخالال فادحا

األجنيب احملجور للصغر املتبّنى من طرف تونسي يكتسب اجلنسّية التونسّية          " من جملّة اجلنسّية     18الفصل  * 
 ". من تاريخ صدور احلكم بالتبّني و ذلك بشرط أن ال يكون متزّوجا

 و املتعلّق بالوالية العمومّية     1958 مارس   4 املؤّرخ يف    1958سنة   ل 27 من القانون عدد     5الفصل  * 
 و ما   54يكون للكفيل و املكفول نفس احلقوق و الواجبات املنصوص عليها بالفصل            "و الكفالة و التبّني     

 ".و هو عالوة على ذلك مسؤول مدنّيا عن أعمال مكفوله مثل أبويه. بعده من جملّة األحوال الشخصّية
 و املتعلّق بالوالية العمومّية     1958 مارس   4 املؤّرخ يف    1958 لسنة   27 من القانون عدد     6الفصل  * 

 ".حيتفظ املكفول جبميع حقوقه الناجتة عن نسبه و باألخّص لقبه و حقوقه يف اإلرث" و الكفالة و التبّني 
والية العمومّية   و املتعلّق بال   1958 مارس   4 املؤّرخ يف    1958 لسنة   27 من القانون عدد     7الفصل  * 

و ميكن للمحكمة االبتدائّية بطلب مـن       . تنتهي الكفالة عند بلوغ املكفول سّن الرشد      "و الكفالة و التبّني     
  ".الكفيل أو من أولياء املكفول أو من النيابة العمومّية فسخ عقد الكفالة حسبما تقتضيه مصلحة الطفل

 و املتعلّق بوضع األطفال     1967 نوفمرب   21   املؤّرخ يف  1967 لسنة   47 من القانون عدد     1الفصل  * 
إنّ األطفال الفاقدين لألسرة و املهملني أو الذين ال تسمح وضعّية عائالم بصفة مؤقّتة أو               "لدى العائالت   

بصفة ائّية بالقيام بتربيتهم و رعايتهم ميكن أن يعهد هبم إىل عائالت مؤّهلة هلذا الغرض من طرف كتابـة                   
  ..." الرياضة و الشؤون االجتماعّيةالدولة للشباب و

 
  دعاوى البنّوة+ 
 املتعلّق بإسـناد لقـب عـائلي        1998 أكتوبر   28الفقرة الثانية و الثالثة من الفصل األّول من قانون          * 

و ميكن لألب أو األّم أو للنيابة العمومّية رفـع األمـر إىل احملكمـة               "لألطفال املهملني أو جمهويل النسب      
ختّصة لطلب إسناد لقب األب للطفل الذي يثبت باإلقرار أو بـشهادة الـشهود أو بواسـطة                 االبتدائية امل 

  .التحليل اجليين أنّ هذا الشخص هو أب ذلك الطفل
و يف هذه احلالة فإنّ إسناد اللقب خيّول للطفل احلّق يف النفقة و الرعاية من والية و حضانة ما دام مل يبلـغ                       

 ".املعّينة قانوناسّن الرشد أو بعده يف احلاالت 
يطّبق القاضي القانون    "1998 نوفمرب   27 من جملّة القانون الدويل اخلاّص الصادرة بقانون         52الفصل  * 

 : األفضل إلثبات بنّوة الطفل من بني 
  ".القانون الشخصي للطفل أو قانون مقّره
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  الهجرة + 
  

  املهّجرون+ 
  

  وضعّية الالجئ+ 
  

  اجلنسّية+ 
 فيفـري   28 املـؤّرخ يف     1963 لسنة   6 اجلنسّية التونسّية الصادرة باملرسوم عدد        من جملّة  6الفصل  * 

 1963 أفريـل    22 املـؤّرخ يف     1963 لسنة   7 و الذي وقعت املصادقة عليه بالقانون عدد         1963
  ". من ولد من أّم تونسّية و أب جمهول أو ال جنسّية له أو جمهول اجلنسّية… يكون تونسّيا "

يـصبح   "2002 جانفي   21من جملّة اجلنسّية التونسّية بعد تنقيحه مبقتضى قانون          جديد   12الفصل  * 
تونسّيا من ولد خارج تونس من أّم تونسّية و أب أجنيب، على أن يطالب هبذه الصفة مبقتضى تصريح خالل                   

يح أّما قبل بلوغ الطالب سّن التاسعة عشرة، فيصبح تونـسّيا مبجـّرد تـصر             . العام السابق عن سّن الرشد    
  .مشترك من أّمه و أبيه

  ". …و يف صورة وفاة األب أو فقدانه أو انعدام أهلّيته قانونا، فإّنه يقع االكتفاء بتصريح األّم وحدها
فقدان اجلنسّية التونسّية ميكن أن ينسحب مفعوله علـى األبنـاء           " من جملّة اجلنسّية التونسّية      31الفصل  * 

إالّ أّنـه ال ميكـن أن       . ى الزوجة بشرط أن تكون هلم جنسّية أخرى       احملجورين للصغر غري املتزّوجني و عل     
  ". يشمل األوالد احملجورين للصغر إذا مل يشمل الزوجة

األجنيب احملجور للصغر املتبّنى من طرف تونسي يكتسب اجلنـسّية     " من جملّة اجلنسّية التونسّية    18الفصل  * 
 ".رط أن ال يكون متزّوجاالتونسّية من تاريخ صدور احلكم بالتبّني و ذلك بش

يصبح احملجور للصغر وجوبا تونسّيا بنفس العنوان الذي اكتسب         " من جملّة اجلنسّية التونسّية      25الفصل  * 
مبقتضاه أبوه و أّمه األرملة اجلنسّية التونسّية و ذلك بشرط أن ال يكون متزّوجا و أن ال ينّص أمر التجّنس                     

  ".على خالف ذلك
  تعليق* 

  ّي متييز فيما يّتصل باحلّق يف اهلوّية ال وجود أل
  .حق الطفل يف احملافظة على اّتصاله بكال أبويه و يف البقاء يف حميطه الطبيعي قدر اإلمكان

  .حق الطفل يف االسم و اللقب
  .إخالل املتبّني الفادح بواجباته جتاه املتبّنى يفضي إىل نزع احلضانة عنه
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  . اجلنسّية التونسّيةتبّني الطفل الصغري األجنيب ُيكسبه
  .تنظري الكفالء باألبوين من حيث احلقوق و الواجبات

  .انقضاء الكفالة ببلوغ املكفول سّن الرشد
  .حّق الطفل الذي تثبت بنّوته بالتحليل اجليين يف النفقة و الرعاية

  . تطبيق القانون األفضل إلثبات البنّوة
  فراغ تشريعي
  فراغ تشريعي
  فراغ تشريعي
  .جلنسّية التونسّية مبجّرد الوالدة يف تونس من أب أو أّم تونسّيةاكتساب ا

و . املراهق الذي ولد يف اخلارج من  أّم تونسّية يكتسب اجلنسّية لو طالب هبا قبل عام من بلوغ سّن الرشد                   
  . سنة يصبح تونسّيا بتصريح مشترك من أّمه و أبيه19قبل سّن 

  .التونسّية على األبناءالتضييق يف حاالت انسحاب فقد اجلنسّية 
  .تبّني طفل أجنيب من قبل تونسي ُيكسبه اجلنسّية التونسّية

  .اكتساب األب أو األّم األرملة للجنسّية التونسّية يكسب األبناء تلك اجلنسّية

   يف احلياة العاّمة 
  التشغيل + 
و أجنع أداة لرعاية    ... اإلنسانإنّ النظام اجلمهوري خري كفيل حلقوق       "توطئة دستور اجلمهورّية التونسّية     * 

 ".األسرة و حّق املواطنني يف العمل و الصّحة و التعليم
 و املؤّرخ   1975 لسنة   17 من جملّة الصّياد البحري الصادرة بالقانون عدد         6الفقرة األوىل من الفصل     * 
 .صيد سنة على مراكب ال15ال ميكن تشغيل األحداث الذين سّنهم أقلّ من : 1975 مارس 31يف 
 من جملّة الشغل ال ميكن استخدام أو تشغيل األطفال الذين يقلّ سّنهم عن مخسة عشر عاما                 53الفصل  * 

  ".يف املؤّسسات االجتماعّية إالّ مع مراعات األحكام املشار إليها بالفصول التالية
ائف املـشار  عدى ما يتعلّق بالوظ   "1996 جويلية   15 من جملّة الشغل بعد تنقيحه بقانون        54الفصل  * 

، اليت بطبيعتها أو بالظروف اليت تتّم فيها تكون خمطرة على حياة و صـّحة و أخـالق                  58إليها بالفصل   
األشخاص املكلّفني هبا، فإّنه ُيسمح بتشغيل األطفال الذين يقلّ سّنهم عن مخسة عشر عاما يف املؤّسـسات                 

مقتضيات هذا الباب ال تنسحب     .  أو الوصيّ  اليت يشتغل فيها أعضاء العائلة فقط حتت سلطة األب أو األمّ          
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على أطفال املدارس املهنّية و األطفال الذين هم يف التدريب الصناعي على أن ال يكون هلذا التـشغيل أّي                   
  ".تأثري سليب على صّحة هؤالء األطفال و منّوهم البدين و العقلي و على تعليمهم

 الشغل باملؤّسسات الفالحّية و النشاط الفالحـي إىل         خيفّض سّن القبول يف   " من جملّة الشغل     55الفصل  * 
ثالثة عشر عاما بالنسبة لألشغال غري املضّرة بصّحة األطفال و منّوهم البدين االعتيادي بشرط أن ال ميـّس                  

و هذا احلكم ال مينع األشغال اليت يقوم هبا األطفال يف املدارس الفنّية عنـدما       . ذلك مبواضبتهم على املدرسة   
 ".  األشغال املذكورة موافقا عليها من طرف السلطة العمومّية و حتت مراقبتهاتكون 

ميكن لرئيس تفقّدّية الـشغل أن       "1996 جويلية   15 من جملّة الشغل بعد تنقيحه بقانون        57الفصل  * 
 56 إىل   53مينح ملصلحة الفّن أو العلم أو التعليم رخص عمل فردّية بقطع النظر عن أحكام الفصول من                 

ن هذه اجمللّة لتمكني األطفال من الظهور يف احلفالت العمومّية أو املشاركة كممثّلني أو ممثّلني ثانويني يف                 م
و يضبط السّن األدىن الذي ميكن بداية منه منح الرخص الفردّية بقرار من الوزير              . التقاط املشاهد السينمائّية  

 االحتياطات الواجب اّتخاذها للمحافظـة علـى        كما يضبط نفس القرار   ... املكلّف بالشؤون االجتماعّية  
 ."صّحة و منّو أخالق األطفال و ضمان معاملة حسنة و راحة مناسبة هلم و مواصلة تعليمهم

ال جيوز أن يقلّ عن مثانية عـشر         "1996 جويلية   15 من جملّة الشغل بعد تنقيحه بقانون        58الفصل  * 
ع األعمال اليت ميكن حبكم طبيعتها أو الظروف اليت يقع فيها           عاما السّن األدىن للقبول يف أّي نوع من أنوا        

 .القيام هبا أن تعّرض صّحة أو سالمة أو أخالق األطفال للخطر
أن ترّخص بتشغيل األطفال يف تلك      ... بقطع النظر عن أحكام الفقرة األوىل من هذا الفصل ميكن لتفقّدّية الشغل بعد أخذ رأي تفقّدّية طّب الشغل                 

بداية من سّن السادسة عشر عاما بشرط احملافظة بصورة كاملة على صّحة وسالمة و أخالق األطفال املعنيني و أن يتلقّوا تعليما خاّصـا و                     األعمال  
  ".مناسبا أو تكوينا مهنّيا يف فرع النشاط املعين

 فيها أخطار على الصّحة، فإنّ الفحص الطّبـي         بالنسبة إىل ألشغال اليت    " 1996 جويلية   15 من جملّة الشغل بعد تنقيحه بقانون        63الفصل  * 
  ".للتأّهل للعمل و جتديداته املتوالية تقع إىل بلوغ الواحد و العشرين عاما على األقلّ

بقطع النظر عن األحكام السابقة، فإنّ األطفال البالغني من العمـر سـّتة              "1996 جويلية   15 من جملّة الشغل بعد تنقيحه بقانون        67الفصل  * 
 :عاما كاملة و دون التاسعة عشر ميكن تشغيلهم ليال يف الصور اآلتية عشر 

  .يف صورة القّوة القاهرة  - أ
املخابز فإنّ احلّصة املمتّدة من التاسعة مساء إىل الرابعة صباحا حتلّ حملّ احلّصة ما بني العاشرة مساء و السادسة  ببالنسبة لألطفال املشتغلني-ب

 .هم أو تكوينهم املهين صباحا عندما يتطلّب ذلك تدريب
   عندما تتطلّب ذلك حاجيات تدريبهم املهين أو تكوينهم يف الصناعات أو األعمال املعّينة اليت تستوجب شغال متواصل-ج
 حّصتني للعمل رخصا فردّية حمّددة زمنّيا يف تشغيل األطفال بشرط أن يتمّتعوا خالل...   و ميكن لرئيس تفقّدّية الشغل املختّصة ترابّيا أن يعطي-د

  .براحة تدوم ثالث عشرة ساعة متوالية على األقلّ
 ميكن لرئيس تفقّدّية الشغل املختّصة ترابّيا أن مينح رخصا فردّية حمّددة زمنّيا ليمكّن األطفال البالغني من العمر أكثر من أربعة عشر عاما و أقـلّ                   -د

و ال متنح أّية    . فالت العمومّية أو من املشاركة ليال بصفة ممثّلني يف التقاط الصور السينمائّية           من مثانية عشر عاما من الظهور ليال بصفتهم فّنانني باحل         
و ال ميكن أن تتجاوز مّدة التشغيل منتصف الليـل، كمـا      . رخصة حينما تكون املشاركة فيما ذكر متثّل خطرا على حياة أو صّحة أو تربية الطفل              

  ".  ربع عشرة ساعة متوالية على األقلّجيب أن يتمّتع الطفل باستراحة قدرها أ
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  الفضاء العاّم+ 
 27 املـؤّرخ يف     1993 لـسنة    120 من جملّة تشجيع االستثمارات الصادرة بالقانون عدد         1الفصل* 

تضبط هذه اجمللّة نظام بعث املشاريع و تشجيع االستثمارات بالبالد التونسّية من قبـل               "1993ديسمرب  
التنـشيط  :... يف األنشطة التابعة للقطاعات التاليـة     ... مقيمني أو غري مقيمني   باعثني تونسيني أو أجانب     
  ...".الشبايب و العناية بالطفولة

 من جملّة تشجيع االستثمارات تـضبط       3طبقا ألحكام الفصل    " من جملّة تشجيع االستثمارات      5الفصل  *
نة العليا لالستثمار إذا جتاوزت مـسامهة       قائمة تنشيط اخلدمات غري املصّدرة كلّيا و اليت ختضع ملوافقة اللج          

مراكز الترفيـه   ... التنشيط الشبايب و العناية بالطفولة    :... من رأس املال كما يلي     ÷ 50األجانب حدود   
 ...".مراكز التخييم و اإلقامة. مركّبات للطفولة و الشباب. للطفل و العائلة

مارات اليت تنجز من طرف مؤّسـسات العنايـة   ختّول االستث" من جملّة تشجيع االستثمارات    49الفصل  * 
تكريس مبـدأ     :...".و التنشيط الشبايب احلوافز اجلبائّية التالية ... بالطفولة و التربية و التعليم

  .املساواة يف احلقوق و الواجبات و أمام القانون
  تعليق* 

  .الدستور يضمن حق املواطن يف العمل
  . سنة15 من منع تشغيل األحداث الذين سّنهم أقلّ

  . سنة شرط عدم املساس باملواضبة على املدرسة13سّن التشغيل يف اجملال الفالحي 
  . سنة18سّن التشغيل يف األعمال اخلطرة 

   سنة16ترخيص استثنائي يف سّن 
  .تشغيل استثنائي لألطفال ليال

يه للطفل و العائلة و مركّبـات  تشجيع االستثمار  يف جمال التنشيط الشبايب و العناية بالطفولة و مراكز الترف     
  .  الطفولة و الشباب

  الحّق في اختيار الزواج أو عدمه
  

  سّن الزواج
كلّ من مل يبلغ عشرين سنة كاملة من الرجال و سبع عشرة سنة كاملة من النساء ال                 : " م أش    5الفصل  * 

و ال  . على إذن خاّص من احلاكم    و إبرام عقد الزواج دون السّن املقّرر يتوقّف         . ميكنه أن ُيربم عقد الزواج    
 ".ُيعطى اإلذن املذكور إالّ ألسباب خطرية و للمصلحة الواضحة للزوجني 
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  تعليق* 
  . سنة للزوجة17 سنة للزوج و 20سّن الزواج هو  

  .إذن قضائي استثنائي للزواج دون هذه السّن

  الموافقة الحّرة
  ".ال ينعقد الزواج إالّ برضى الزوجني: " م أش 3الفصل * 
  زواج القاصر يتوقّف على موافقة الويلّ:" م أش 1 فقرة 6الفصل * 

  ". و األم
منشور من وزير العدل إىل السادة الوكيل العام للجمهورّية و الرؤساء األّول حملاكم االستئناف و املّدعني                * 

ي و ضّباط احلالة املدنّيـة      العموميني هبا و رؤساء احملاكم االبتدائّية و وكالء اجلمهورّيات هبا و قضاة النواح            
حتجري إبرام عقود زواج التونسّيات املسلمات بغري املسلمني إالّ يف صـورة             "1973 نوفمرب   5صادر يف   

  ".اإلدالء مبا يثبت اعتناق الزوج الدين اإلسالمي
برغبتـه  و متّسك القاصر    " م أش إن امتنع الويلّ أو األّم عن املوافقة على زواج القاصر              2 فقرة   6الفصل  * 

  ".و اإلذن بالزواج ال يقبل الطعن بأّي وجه. لزم رفع األمر للقاضي 
  تعليق* 

  إلغاء حق اجلرب الذي كان معموال به يف الفقه املالكي
  .األّم ليس هلا والية التزويج اليت تبقى لألب و تنتقل بعد وفاته إىل أفراد عائلته من الذكور

من خالل منع ضّباط احلالة املدنّية من إبـرام زواج التونـسّية            مساس من حرّية الزوجة يف اختيار زوجها        
  .املسلمة بغري املسلم

  ضغوطات الوالدين
زواج القاصر يرّشده، إذا جتاوز السابعة عشرة من عمره، فيمـا يتعلّـق حبالتـه      : " م أش    153الفصل  * 

 ".الشخصّية و معامالته املدنّية و التجارّية
 1958 لـسنة    15ة اجلنائّية الذي أضيف و متّم و نقّح بالقانون عـدد             مكّرر من اجمللّ   227الفصل  * 

 و القانون   1969 مارس   29 املؤّرخ يف    1969 لسنة   21 و القانون عدد     1958 مارس   4املؤّرخ يف   
يعاقب بالسجن مّدة سّتة أعوام كلّ من واقـع          "1989 فيفري   27 املؤّرخ يف    1989 لسنة   23عدد  

و إن كان سّن اجملين عليها فوق اخلمسة عشر عاما و           . سة عشر عاما كاملة   أنثى بدون عنف سّنها دون مخ     
و زواج الفاعل باجملين    . و احملاولة موجبة للعقاب   . دون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون مّدة مخسة أعوام        

  ...".     عليها يف الصورتني املذكورتني يوقف التتبعات أو آثار احملاكمة
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  تعليق* 
 القاصرة من ضغوطات الويلّ و األّم ميكنها اللجوء إىل القضاء الذي جيوز له أن يرّشدها مـن                  لتحرير البنت 
  .أجل الزواج

ّمما يفضي إىل ضـغوطات مـن       . زواج مرتكب جرمية املواقعة باجملين عليها يوقف التتّبعات و آثار احملاكمة          
  .العائلة من أجل الزواج به

  حقوق األبناء عند الطالق
يستمّر اإلنفاق على األبناء حّتى بلوغ سّن الرشد أو بعده إىل اية مراحل تعلّمهـم،               " أش    م 46الفصل  * 

على أن ال يتجاوزوا اخلامسة و العشرين من عمرهم، و تبقى البنت مستحقة للنفقـة إذا مل يتـوفّر هلـا                     
جزين عن الكـسب    كما يستمّر اإلنفاق على األبناء املعوقني العا      . الكسب، أو مل جتب نفقتها على زوجها      

  ".   بقطع النظر عن سّنهم
… يتولّى صندوق ضمان النفقة و جراية الطالق دفع مبالغ النفقة" مكّرر م أش 53 من الفصل 3الفقرة * 

  ".…الصادر هبا أحكام باّتة تعذّر تنفيذها لفائدة املطلقات و أوالدهّن من احملكوم عليه بسبب تلّدده
  ".الولد يف مبيته و القيام بتربيتهاحلضانة حفظ " م أش 54الفصل * 
مصاريف شؤون احملضون تقام من ماله و إالّ فمن مال أبيه، و إذا مل يكن للحاضـنة                 " م أش    56الفصل  * 

  ".  مسكن، فعلى األب إسكاا مع احملضون
 لألب و غريه من األولياء و لألّم النظر يف شؤون احملضون و تأديبـه و إرسـاله إىل                 " م أش    60الفصل  * 

  ". كلّ ذلك ما مل ير القاضي خالفه ملصلحة احملضون. أماكن التعليم لكّنه ال يبيت إالّ عند حاضنته
إذا انفصم الزواج و كان الزوجان بقيد احلياة، عهدت احلضانة إىل أحـدمها أو إىل               " م أش    67الفصل  * 

  . غريمها 
  . و على القاضي عند البّت يف ذلك أن يراعي مصلحة احملضون

تمّتع األّم يف صورة إسناد احلضانة إليها بصالحّيات الوالية فيما يتعلق بسفر احملـضون و دراسـته و                   و ت 
  .التصّرف يف حساباته املالّية

و ميكن للقاضي أن ُيسند مشموالت الوالية إىل األّم احلاضنة إذا تعذّر على الويل ممارستها أو تعّسف فيهـا                   
ّرة عنها على الوجه االعتيادي، أو يتغّيب عن مقّره و أصبح جمهول املقّر،             أو اون يف القيام بالواجبات املنج     
  ". أو ألي سبب يضّر مبصلحة احملضون

ختـضع احلـضانة     "1998 نـوفمرب    27 من جملّة القانون الدويل اخلاص الصادرة بقانون         50الفصل  * 
  .طفل أو قانون مقّرهللقانون الذي وقع مبقتضاه حلّ الرابطة الزوجّية  أو القانون الشخصي لل

  ".و يطّبق القاضي القانون األفضل للطفل
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ختضع النفقة للقانون الشخصي للدائن أو قـانون مقـّره أو           " من جملّة القانون الدويل اخلاص       51الفصل  * 
  .القانون الشخصي للمدين أو قانون مقّره
  ".و يطّبق القاضي القانون األفضل للدائن

  تعليق * 
  .ما مل يتوفّر هلا الكسب أو جتب نفقتها على الزوجاإلنفاق على البنت 

  .صندوق ضمان النفقة و جراية الطالق دفع النفقة احملكوم هبا و اليت تعذر احلصول عليها من األب
  .و لكن كالمها خيضع إىل معيار مصلحة احملضون يف إسناده. متييز بني احلضانة و الوالية 

  .نون األفضل للطفلعند إسناد احلضانة يطّبق القاضي القا
  .ختضع النفقة للقانون األفضل للدائن هبا


